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BULETIN INFORMATIV
Locuri de muncă vacante, prin reŃeaua EURES
În cadrul A.J.O.F.M Teleorman funcŃionează Compartimentul EURES, în cadrul căruia se
acordă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi angajatorilor următoarele servicii
gratuite, precum:
 obŃinerea unui loc de muncă în condiŃii sigure;
 informare şi consiliere profesională, privind încadrarea în muncă în străinătate;
 informaŃii detaliate asupra locurilor de muncă adecvate şi despre condiŃiile de viaŃă şi
de muncă din alte state;
 organizarea de burse ale locurilor de muncă la solicitarea partenerilor EURES externi.
EURES – Serviciul European de Ocupare a ForŃei de Muncă - este o reŃea de cooperare
destinată să faciliteze libera circulaŃie a lucrătorilor în SpaŃiul Economic European. Partenerii din
reŃea includ serviciile publice de ocupare a forŃei de muncă, organizaŃii sindicale şi patronale şi sunt
coordonate de către Comisia Europeană.
La nivelul judeŃului Teleorman au fost depuse aproximativ 900 de persoane au depus
dosare, pentru a obŃine un loc de muncă în străinătate, din care 410 persoane au fost admise
la selecŃiile organizate de Serviciul Public de Ocupare.
Pentru această perioadă, prin reŃeaua EURES, la nivel naŃional, sunt înregistrate 390
locuri de muncă vacante, astfel:
 Ungaria: 75 posturi şofer autocamion;
 Norvegia: 1 post inginer hidraulic; 1 post planificator proiect; 2 posturi bucătar preparate
indiene (total: 4 posturi, domenii: industrial şi gastronomic);
 Irlanda: 2 posturi dezvoltator software; 2 posturi tehnician mecanic service; 10 posturi
medic psihiatru, 1 post medic oftalmolog; 20 posturi medic generalist, 14 posturi asistente
medicale (total: 49 posturi, domenii: IT, industrial şi medical);
 Slovenia: 1 post medic dentist;
 Germania: 1 post maistru sisteme de securitate căi ferate, 1 post dezvoltator software, 11
posturi inginer, diverse specializări (total: 13 posturi, domenii: IT şi industrial);
 Danemarca: 6 posturi medic familie;
 Marea Britanie: 10 posturi inginer proiectare utilaje producere cablu, 3 posturi asistent
social, 211 posturi asistente medicale, diverse specializări, 1 post analist financiar; 1 post
programator, 1 post analist programator, 1 post senior programator, 1 post administrator
baze date (total: 229 posturi, domenii: IT, medical şi industrial);
 Olanda: 13 posturi inginer, diverse specializări.
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